Sporočilo za medije

KOLESARSKA POMLAD V MARIBORU
Izposoja koles, nova kolesarska karta in spletni portal, ureditev Dravske kolesarske
poti

(Maribor, 6. marec 2017) Zavod za turizem Maribor - Pohorje izvaja številne aktivnosti za domače
in tuje kolesarske navdušence: v TIC-u Maribor so že na voljo kolesa za izposojo, izšla je nova
kolesarska karta z namigi lokalnih kolesarjev, v kratkem bo na voljo nov kolesarski portal
bikemaribor.si, številne aktivnosti pa potekajo tudi v okviru ureditve Dravske kolesarske poti.
Izposoja koles v TIC Maribor
Tudi letošnje leto bo TIC Maribor ena od dveh točk v središču mestu, kjer si bo moč izposoditi kolo (ter
čelado in otroški sedež); ob predložitvi varščine stane izposoja kolesa za do 3 ure 5 EUR oz. za več kot
3 ure 10 EUR. V središču mesta bodo kolesa na izposojo še v Mobilnostnem centru na Partizanski cesti
21.
Bike Maribor – nova kolesarska karta in spletni portal
Novost letošnje kolesarske karte so namigi za poti, ki jih je oblikovala skupina lokalnih kolesarjev. Ob
teh so na kolesarski karti označene še pomembne daljinske kolesarske poti, ki potekajo skozi Maribor
(Dravska kolesarska pot, Eurovelo 9 in Slovenska turnokolesarska pot), poti za gorsko kolesarjenje po
Pohorju in Kozjaku, predlogi za treking oz. kolesarjenje za sprostitev do najzanimivejših okoliških točk
(Pot Stare trte, Sveti Urban, srce med vinogradi, Rački ribniki) ter druge.
V zaključni fazi priprav je tudi nov spletni portal www.bikemaribor.si s celovito ponudbo destinacijskega
kolesarskega turizma oziroma vsemi informacijami, ki jih kolesarji potrebujejo pri načrtovanju poti ali ko
so že na poti: kolesarske poti, koristne informacije, trgovine, servisi, možnosti izposoje, kolesarske
prireditve, vodniki itd.
Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot
Številne aktivnosti Zavoda za turizem Maribor - Pohorje in partnerjev potekajo tudi na področju ureditve
Dravske kolesarske poti (DKP). Ob že omenjenem kolesarskem portalu in kolesarski karti bo Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo do poletja na novo označila trenutno traso DKP, saj je sedanja
pomanjkljiva, neenotna in kolesarjem ne poda dovolj informacij. Nova označitev bo hkrati omogočala,
da bo vsak na novo urejen odsek Dravske kolesarske poti možno priključiti na kolesarsko pot. Trasa
Dravske kolesarske poti, ki bo označena v letu 2017, bo v večji meri potekala po obstoječi trasi,
spremembe bodo v novem delu skozi občino Selnica ob Dravi in v občini Ptuj, skupno približno 12 km
nove trase. Nove table bodo po pravilniku rdeče barve ter bodo imele enoten logotip Dravske
kolesarske poti, ki ga uporabljajo tudi v Avstriji, in bodo vodile tudi do vsakega občinskega središča.
Kolesarska pot bo razdeljena na 6 etap: Dravograd-Radlje ob Dravi (28 km), Radlje ob Dravi-Maribor
(47 km), Maribor-Ptuj (30 km), Ptuj-Ormož (28 km) , Ormož-Varaždin (28 km) in Varaždin-Legrad (49).

Zavod za turizem Maribor - Pohorje prav tako izvaja aktivnosti, ki predstavljajo nadgradnjo označitvi
Dravske kolesarske poti, kot so oblikovanje celostne grafične podobe, izdelava kolesarskih kart,
postopek vključevanja ponudnikov ob kolesarski poti (vzpostavitev slovenskega inkubatorja in možnost
vključitve slovenskih in hrvaških ponudnikov v avstrijski inkubator), promocijske aktivnosti ter kolesarski
izleti po na novo označenih etapah.
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